
 نیامد!  (عباسی) نوری حمیدبه یاری   نیز  نور ۀهال

 !تقالی محال درزبونانه حمید نوری 
 جواهری لنگرودی امیر

 

 ! نیست فرد یک   ۀ محاکم ، حمید نوری ۀ محاکم

  نود و دومین دادرسی حمید نوری در،  ۲۰۲۲می   ۰۴برابر۱۴۰۱ارديبهشت  ۱۴چهارشنبه  روزانجام  سر

داد جلسه    (۹۲) پايان  کارخود  اسالمی  ،  به  نظام  سران  افروزی  جنايت  و  ها  شرارت  حکايت  ولی 

   همچنان باقی ايست!

  ، جمهوری اسالمی بعد از يک دوره سکوت ماراتونیسران امنیتی پازل دادگاه نوری توسط  دراين میان

دادگاه  میرود که    ،های تهرانار خود به خیابان  یآتش باختهم چیده شد و با گسیل خیل سرداران  در کنار

  .سیاست بگذارد را تحت الشعاع خود کشد و  سوئد 

  
کاروزيرامور مرگ"  ،خارجهدرابتداء  رئیسی"قاضی  درنخستین  ديداردر  ،دولت    با   ۱۴۰۰ماهمهراش 

در درهمتای سوئدی خود  وباردوم  با خانم  امنیتی  کنفرانس  نیويورک  لینده« همتای سوئدی مونیخ    »آن 

 .ند کشور ديدارداشتکیم مناسبات دوحخود درت

الملل  بین  سرويس  گزارش  سیماصدا خبرگزاری به  امیرعبداللهیان«   ؛و  خارجه    امور  وزير  »حسین 

جمهوری اسالمی ايران که به منظور شرکت در پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در شهر 
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آلمان حضور   با »ادامه رايزنی در    ،يافت مونیخ  اين کنفرانس  با مقامات شرکت کننده در  لینده«  ها  آن 

ديدارو  خود  سوئدی  کرد همتای  وضعیت  ...  .گفتگو  جمله  از  کنسولی  موضوعات  برخی  در خصوص 

کرد:   عنوان  و  اشاره  نوری  دسیسه »  حمید  هدف  کشور  دو  فیمابین  روابط  که  نیست  قبول  های  قابل 

» مجددا از خانم لینده برای سفر به تهران   :« وهمچنین افزود .گیرد   گروهک تروريستی منافقین قرار

   (۱)« .که مورد استقبال طرف سوئدی قرار گرفت  می کنیمدعوت 
خبرهای مندرج  ۀ  رپايب ورق برگشت.    ،نوری دراستکهلمحمید  درمراحل پايانی کاردادگاه    به يکباره  اما
  ۲۰۲۲ اول مه  برابر  بهشت روز جهانی کارگر اردی  ۱۱روز یکشنبه    »های ایران:سطح خبرگزاری در
ای از کیفرخواست  سوئد و قرائت خالصهدادگاه  جانب  نوری ازبازداشت سیاسی حمید    ۀدنبال ادامه  ب

تیار  توسط دس ،ماتیاس لنتزسفیرسوئد درتهران  ،استکهلم   دادگاه وی در   ماقبل آخر جلسات  درها  دادستان  
امورخارغ  وزیر ومدیرکل  اروپای وزارت  احضارورب  اسالمی  جه  اعتراض شدید جمهوری  مراتب 

به وی    ،ایران به اتهامات بی پایه و ساختگی که دادستان سوئد حین اظهاراتش متوجه کشورمان کرد 
 .ابالغ شد 

مدیرکل وزارت خارجه کشورمان فرآیند دادگاه و بازداشت آقای حمید نوری را کامال غیر قانونی و  
تاثیر اقدامات و القائات ک ذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین قلمداد و فضاسازی معاندانه  تحت 

وی همچنین خواستار پایان دادن به نمایش سیاسی  .علیه جمهوری اسالمی ایران را قویا محکوم کرد 
 .شهروند ایرانی زندانی در این کشور شد  ،دادگاه سوئد و آزادی آقای حمید نوری

 ( ۲)  «.کند مقامات وزارت خارجه این کشور گزارش می  مراتب را به »پاسخ اظهارداشت:درسوئد سفیر

 
و یک روز  ۲۰۲۲آوریل    ۲۷برابر۱۴۰۱بهشت ی ارد   ۷چهارشنبه  روز  در   پیشتر ادعا  این  وجه عملی  

درباره  در تهران  مقابل سفارت سوئد    درپیش از ارائه دفاعیه نهایی دادستانی سوئد درباره حمید نوری  
نوری   درعملیات محیرمحاکمه  کرملعقول  اخود را  الحال    حسین هللا  ب معلوم  آتش  نظام  ه  و  اختیاران 

 ! درآورد خود را به نمایش اسالمی 
های سابق گروه  ازچهره ،حسین هللا کرم؛ سوئد را فراخواند سفیر ،ایرانخارجه امور اینکه وزات قبل از
به نمایش    خود   خیابانی خود را با عوامل چماقدار  همایش ،  و ازسران آتش به اختیار  حزب هللاانصار
تجمع  گذاشت  این  کرم فرافکنانه شخص  . سخنران  با    سفیراز،  هللا  تا  در  سوئد خواست  شده  رها  گله 

سفارت  و    برابر  مناظره  حمید   و   بپردازد گفتگو به  دستگیری  هایی  شعار   نوری معترضین 
قضایی / اروپا    ،اروپا»:ازجمله سوئد   ،«عدالت  سفیر  »ای  و  امپریالیسم«  نوکر  بر  خجالت    ،»مرگ 
 در این تجمع اعتراضی سر دادند.  لت«خجا
کریستینا لیندوف    ،سوئد  دادستان  (آوریل  ۲۸) ۴۰۱۱اردیبهشت   ۸پنجشنبه روز  که  ست درحالی همه  این 

حکومت ایران  »  جریان آخرین دفاع خود اعالم کرد:در  ؛محاکمهۀ  وهشتمین جلس   درهشتاد ،  کارلسون
   ده است.«در جریان تحقیقات دادستانی سوئد با آنها همکاری نکر

"خط مشی سیاسی رژیم    ۀ»دفاعیات حمید نوری در دادگاه در ادام:  دادستانی سوئد همچنین گفته است 
 ایران" است.« 



بر دیگرپازل  به  گوشه  گردد  معنی    ،درسوئد   ای   صدوراطالعیهمرکزی  نقطه  می  وزارت  بدین 
ضروری  ای غیر  ز سفرهناگهانی ازشهروندان خود خواست اسوئد دریک تصمیم سریع وامورخارجه  

(  آوریل  ۲۸  )پنج شنبه  سوئد از همین امروز توضیح این خبر آمده است: »به ایران خودداری کنند. در
ضروری به ایران    هرگونه سفرغیر  آنرا به مرحله اجرا گذاشته است و از شهروندان خود خواست از

ا بدتر شدن وضعیت  خارجه دلیل این تصمیم ر   :»وزارت امور آمده است خبر  ۀدرادام  خودداری کنند« 
محاکمه  چرا که ایران به طرق مختلف از    ،و اروپا اعالم داشته است   امنیتی در ایران برای اتباع سوئد 

انتقاد واظهار  ایرانی درسوئد  به نظر وزارت  چیزی که    «.نارضایتی کرده است جاری یک شهروند 
   (۳)  ندازد.ان به خطر بیتواند امنیت شهروندان سوئد و اروپا را در ایراامور خارجه سوئد می 

 
و و اما  سیاسی  فعاالن  همه  ذهن  پیش  ها  مدت  از  که  ای  نکته  شاهدان   ی بخش  سرانجام  و  شاکیان    از 
  ۱۴۰۱ارديبهشت    ۱۴برابر،  ۲۰۲۲می   ۰۴چهارشنبه  روز  ، ا به خود مشغول داشته بود دادگاه رپیگیر

   ،ی همگان در برابر پیروزی دادگاهدر زنجیره مناسبات سیاسی ايران وسوئد بند پاره کردوعلیرغم شاد 

حکم اعدام دکتر »احمدرضا جاللی«  »  :اعالن داشت شمشیر از نیام برکشید وبه يکباره  دستگاه قضايی  

تا آخر ارديبهشت   ،به جرم جاسوسی برای رژيم صهیونیستی که به تايید ديوان عالی کشور رسیده است 

 ( ۴)  «شود.ماه اجرا می

 
را با سفارش ویژه حمید نوری در    ی رژیم جمهوری اسالمی ایران ت آفرینی ها اینگونه خباثچنانچه  

روزچهارشنبه دادگاه  در  اش  شده  ارائه  سخنان  قرآن    ، (ارديبهشت   ۱۴)آخرین  حالیکه  دستش    دردر 
...« و  دشمنی بین ايران و سوئد بکاهد از    ،امیدوارم رای اين دادگاه  گره زنیم که گفت: »  ،چرخان بود 

   ، او گفت «  از عداوت و دشمنی با مردم ايران بکاهند.  می خواهمز وکالی شاهدان و شاکیان  اافزود: »  

کنم   می  همراه  ايرانی  المثل  اين ضرب  با  را  با    ،آشتی  -آشتی    -آشتی  »  :  شما  همه  بريم ايشاال  هم 

تلگرامی  ،  دردادگاههمه سرنشینان حاضر    کشتی کردنمتعاقب سوار  .«کشتیدر های  ازکانال  دریکی 
،  تلفنی با همتای سوئدی خود   -(ارديبهشت ۱۴چهارشنبه)   -گفتگوی امروزمده است:»امیرعبداللهیان درآ



سوئد وزیر درسوئد   ،خارجه  شده  بازداشت  ایرانی  تبعه  نوری  حمید  دادگاه  وفرایند  بازداشت 
 راغیرقانونی خواند وخواستارآزادی فوری اوشد«

به عنوان فردید   ای کهکته ن دادگا  ر ذهنم  تا به امروزکه مسیر  اولین روز  از  دنبال    ه را  با مسئولیت 

 زدۀ فضای سیاسی جنگ   در  ،دادگاه نوری  ۀادام  امروز در  اين است که  ،گردد متبادرمی   ،کنمیمکرده و  

تیرگی    ،یجهان به سمت  دو کشورما  ايران  -روابط  و  پیش می   رويمپیش می   -سوئد  اين سوال    ،:آيد و 

پع تا  یلیرغم  دادگاه  نسبی  قطعی    اينروزی  نتايج  واعالم  نوری  لحظه  حمید    ماه تیر۲۳تا  محکومیت 

با يک  ،۱۴۰۰  ؟شاهد سازش های پشت پرده دو رژيم سوئد وايران نخواهیم شد    ،فاصله احتمالی  ما 

آلمان و اتريش بر پايه معامالت و تعويض    -فرانسهدر کشورهای  امری که با نمونه های سال های پیش  

 ،که با عنوان " دو متهم ترور به ايران بازگشتند همین نمونه اخیردر خود سوئد   زندانی انجام گرفته و يا

 . سوئد يک حمید نوری ديگرنمی خواست" دررسانه های فارسی زبان و مطبوعات سوئد راه يافت 

 

» فرشته صناعی فريد و مهدی رمضانی که از حدود يک سال پیش    :برپايه گزارشات منتشره آمده است 

سوئد   میدر  بسر  بازداشت  در  تروريستی"  عملیات  يک  انجام  برای  اتهام"توطئه  ايران   ،بردند به  به 

شدند  داده  نام   «تحويل  با  که  متهم  دو  »فوااين  و  خرمايی«  »سلما  جعلی  ملیت  های  و  ملکشاهی«  د 

پناه   ،۱۳۹۴سالدرافغانستانی   با موج  اروپاهمراه  به  ازکشورهای خاورمیانه  تقاضای  از  ،جويان  سوئد 

بودند  کرده  برنامه ،  پناهندگی  جرم  سوئد به  امنیتی  نیروهای  توسط  تروريستی  عملیات  برای  ريزی 

رابطه    .دستگیر شدند  اين  ايرمان«»در  پرونده   ،هانس  واحد  در  کل سوئد  دادستان  امنیتی  معاون  های 

در    ۱۴۰۰اسفند    ۱۹روز   تروريستی  اقدام  به  متهم  که  را  جعلی  پناهنده  دو  کشورش  داد  سوئد خبر 

گرفتن اين دو متهم    چنین گفت که اياالت متحده خواستار تحويلاو هم .به ايران بازگردانده است   ،اند بوده 

تقاضای رسمی امريکايی  اما  به موقع نرسید بود  اين است     ،(۵)  «   .ها  تن چه ،  پرسش اصلی  اين دو 

  داشتند؟وئد را از چنگ دولت سآنها شکار داشتند که آمريکايی ها اشتیاق چنته خود در چیزی

 



سیمای اين دو آشکار گرديد و طی خبری آمده    ، و تحويل آنها به رژيم ايرانشکار اين دو تن  و بعد از

در مورد بازداشت زوج    SÄPO» پس از انتشار گزارش اخیر سرويس امنیتی سوئد موسوم به    :است 

تروريست رژيم شناسايی    -ات ايرانی تروريستی که پس از رمزگشايی دفترچه های اسدهللا اسدی ديپلم

صناعی                        فريد و مهدی رمضانی.  اسامی واقعی آنها منتشر شد؛ فرشته صناعی  ،ده بودند ش

فواد ملکشاهی    ،سلما خرمايی معرفی کرده بود و مهدی رمضانی  ،فريد خود را به اداره مهاجرت سوئد 

آگهی ثبت شرکتی در خیابان   ،دهد ازی اين دو نام را کنار هم قرار می چه در فضای مجشناخته میشد. آن 

نام   به  شرکت  اين  است.  شده  نامیده  واردات«  و  »صادرات  اهدافش  جمله  از  که  است  تهران  رسالت 

صناعی  است فرشته  ثبت  اکسیژن  صادرات  و  واردات  برای  نیز  ديگری  شرکت  با   ،فريد  همراه  البته 

يکی از هزاران شرکتی که در رژيم جمهوری اسالمی   ،اين شرکت   حمدی!فردی به نام محمدرضا يارا 

 (  ۶) برای پولشويی و اعمال خالف قانون انجام میشود 

فخیمه   پادشاهی  حاکمیت  ترتیب  مکرات  ودوبدين  سوسیال  بدون  ایرانی  تروریست  دوسوئد  لت  را 
بدون سروصدا    ،مقیم سوئد   عمومی ایرانیان به افکار عمومی جامعه سوئدوافکارکمترین اطالع رسانی  

فتن آنان بود که  در شرایطی که آمریکا خواهان تحویل گر    ،هواپیما کردند و تحویل ایران دادند سوار
داشت؛ اعالن  دیر مت   سوئد  کردید اسفانه  سوئد     ،تقاضا  ازقفس  به  ،  مرغ  کشور  امنیتی  دستگاه  توسط 
صورتی که حمید نوری در  درارد:  پرسش دیگری که ذهنم را به خود مشغول می د ایران پرانده شد.  

»نسل  اتهام  به  دادگاه  می   شی«ک  این  در  ،شد محکوم  تاثیری  و  چه  سیاسی  با    روابط  سوئد  اقتصادی 
این نسل  ،جمهوری اسالمی آمرین و عاملین  در رک  که هنوز    ، س قدرت سیاسی حاکم قراردارند أشی 

  و   ناصریان دیروز   ،هاقطع اعدام در مدرهمان زندان گوهردشت  چرخان حمید نوری    همه سر  همکار )
این    دادگاه انقالب با ارتقای مقام از  ۲۸قاضی شعبه  که این جالد به مقام    ،امروز  محمد مقیسهقاضی  

نشست یا قاضی مرگ ابراهیم رئیسی    مسند مستشاری دیوان عالی کشورشعبه به دیوان عالی کشوربر
 توانست ایجاد کند؟می  که برمسند ریاست جمهوری نشسته است( ،زندان گوهردشت 

آنچه را که من طی این زمان از لحظه دستگیری نوری در پای پلکان هواپیما تا به امروز در دادگاه  
کردم در  :  که   است   آشکار   ۀ نکتاین    د مؤی  ،دنبال  داشتن  نقش  به ظن  ابتدا  نوری  علیه  »حمید  جنایت 

  ، نایت یا کشتار یا » نسل ک شی«« در وارسی ابعاد ججنایت علیه بشریت ترم »بازداشت شد.   «بشریت 
دت تحت تاثیر قرار دادن  حترین جرایمی است که به دلیل  بزرگ از  ، مجرم  درون کشوری برای هر   در

بشری پی   ، وجدان  بین قابلیت  برگرد  ودیگرکشورها  دارد  جهانی«المللی  اصل »صالحیت  که  ،  اساس 
جنایت  »در یک جنایت بزرگ همانند توانند افراد دخیل  می   ،ساز و کار محدود تری را پوشش می دهد 

سوئد قابل طرح    در  شی« آنچه را هم که درباب » نسل ک    را تحت تعقیب قرار دهند.   « علیه بشریت 
  ، قومی  ،است شخص یا کسی که به منظور از بین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از یک گروه ملی

  ، اما برپایه عطف به ماسبق نشدن  .شود « محکوم می شینسل ک  نژادی و یا مذهبی اقدام کند به عنوان » 
قانونی روبرو شد.   با منع  جنایت  »جرایم مربوط به    ،اساس قوانین داخلی سوئد بریعنی  کیفرخواست 

باشند اتف  پیشتر که    «علیه بشریت  افتاده  در  ،اق  انعکاس  نوری    ۀپروند   کیفرخواستی مشابه   قابل  حمید 
چون جنایت جنگی  متهم نشد. اما جرایمی هم   «ریت جنایت علیه بش» نوری به    ، نیستند. به همین دلیل

بین  قتلکه یک عمل مجرمانه  قو  ،المللی است و جنایت  داخلی سوئد مطابق    هستند. پذیردادرسی  ،انین 
می  ،نوری  یت جرم مولی   محسوب  تاریخی  جرم  به   کهشود یک  تنها    است   پیشسال    ۳۰  مربوط  و 

  در . نکته قابل تامل اینکه  نموقع در جریان بوده است نند که آتوانند بر جرایمش اعمال بکقانونی را می 
  « آدم ربایی»و حتی    « شکنجه»  ،عمد«  قتلنین جنگی وجود داشت و جرمی مثل »قوا  ،قانون سوئد 

باشد .. که می . و قابل اعمال  م هستند که  جر   درهمین است که االن فقط دو   ولی کاستی کار  ،توانست 
مرور نشده مشمول  جنزمان  »جرایم  عمد«است   گی«است اند.یکی  »قتل  دیگری  این  ،  وآن 

  ، های خاورانیاش که از زبان خانواده مرتکب شدهشد بر بستر دامنه جرایم نوری را می  کهست درحالی



پیگرد قرارداد و    ه شکل وسیع تریب  ،دادگاه شنیدیمدرشاکیان و شاهدان و کارشناسان حاضر   تحت 
 . شد به جرائم نوری اضافه نمود « را می جنایت علیه بشریت »حتی جرم 

جنایات جنگی نه تنها  »   : حمید نوری گفت   ۀپروند  ۀ دادستان سوئد دربار  ،»كریستینا لیندلوف كارلسون«
 « شوند.ین اقدامات جنایی محسوب می ترالمللی هم از جدی بلکه در قوانین بین درقوانین ملی این کشور 

ها  شوند که فارغ از این که چه کسی و یا کجا آن گین تلقی میاین نوع جرایم چنان سن»  : او توضیح داد 
 « های ملی در صورت لزوم قادر و موظف به انجام دادرسی هستند.دادگاه ،اند را مرتکب شده 

اینرو  » از  جهانیبر:  قضایی صالحیت  اصل  دادگاه   ، اساس  که  ایران  در صورتی  مثل  کشوری  های 
توانند مظنونان یا متهمان به  بازماندگان می   ،را نداشته باشند گیری قضایی یک جنایت  توان و امکان پی 

نظام  در  را  عادالنه جنایت  قضایی  نظام  دارای  که  مختلف  کشورهای  قضایی  هستند های  مورد    ،ای 
دهد اگر جنایتی مثل کشتار سال  گرد قرار دهند. اصل صالحیت جهانی به دادگاه سوئد اختیار می پی 

نداد   ۱۳۶۷ رخ  کشور  آن  باشد در  نداشته  آن  به  مستقیمی  ارتباط  یا  و  بازماندگان    ،ه  دادخواهی  به 
 «  رسیدگی کند.

اینکه   جهانی علیرغم  قضایی  سازوکارخود   صالحیت  محدودیت  به  توجه  کشورهایی    ، با  حال  شامل 
گرد قرار دهند یا این که  را مورد پی کارتوانند جنایت ندارند و نمی   شود که اصال نظام قضایی فعالی می
ساختاری به نام دادگستری یا قوه قضاییه دارند اما به دلیل اعمال نفوذ    ،ثل جمهوری اسالمی ایرانم

ای برای این کار  ها ناتوانند و انگیزهجنایت   از رسیدگی عادالنه به پروندۀ  ، اسیهای سی افراد و گروه 
زد و جرایمی که که  سا ۀ جنایت را محدود می اساسا دامن ،در مضمون وارسی صالحیت قضایی ندارند.

 سازد.  نسبت به فرد مجرم محدود می  ،شود اعمال می 

روز در سوئد   ۲۰۲۲  آوریل   ۲۸  برابر ۱۴۰۱اردیبهشت   ۸پنجشنبه    همین  اجرایی    ،دادستان  عوامل 
 ...  معرفی کرد  لشکری و حمید نوری و مشتی پاسدار ، ناصریان زندان گوهردشت را درهیکل سه نفر 

نها   در   هادادستان  درخشاندفاعیات  تصویر  خودشان  زندان یی  در  بزرگ  کشتار  چگونگی  از  های  ی 
تابستان   در  ایران  ادامها  دادستان   هند. د ارائه می  ۱۳۶۷جمهوری اسالمی  دفاعیات    ۀدر  دومین روز 

را  ،نهایی گوهردشت  شهریور  ماه    دو  رد   زندان  و  خونین  مرداد  کشتار»۱۳۶۷تابستان    « کارخانه 
 ! نامیدند 

برای کارکرد یک سیستم نام گذاری درخشا  بین مردم    دادگاه و  خود   در  ،جنایت ن  تهییج  دادخواه  در 
ی صبح  ود که عواملش از ابتداای متصور نمۀ کارخانه زندان را به مثاب آنگاه که دادستان    کننده بود! 
  بعد   ،کشانند می   هاها و کریدوربند به راهرو  ابراز الزم را که خود زندانی است از  ،مرگبرای تولید  

اتاق هیئت مرگ و   آفرینبا یک قیام و قعود چند دقیقه   تربعد به  آنها را    ، ای حضرات مرگ  یکایک 
های دار خجل از  وبه چ و  ای دار به گردن آنان آویخته شود  هتا طناب   نمایند کشتار می راهی آمفی تاتر  

 د!  نسایند تا خون بگری گردن به زمین می  ،گی تولید گرانشواماند 
بدادستان   ارائه شدهتصویر آنروز هر یک تن از شاکیان و شاهدان و بیشمار زندانیان جان  در  ها در 

دادخواه خانواده  یکایک  هم  ، برادران  ،خواهران  ،همسران  ، دانفرزن  ،برده و  به  مادران  راه  پدران و 
دادخواهان سراسر میلیونی  داالن گررا  ایران    خیل  ناکجای کریدورها و  به  با خود  و  های مرگ  یاند 

 تا یاد یکایک آن سربداران را جاودانه بدارند! .  .. برد 
که بدرستی برای  ست  کارخانه کشتار« تشبیه و یا توصیف دستگاه عظیم مرگ آفرینی »  کاربردی   ۀواژ

دو  ایران درسراسر  های  زندان  تابستان خونین   ۀ ماه  این  امام    کشتار  فتوای  در برابر اجرایی نمودن 
   به گردش درآمد!مرگ خمینی  

محصول فرمان    ،)کارخانه کشتار( آفریده شد   آن تابستان خونین در زندان گوهردشت به مثابه   آنچه در
 . امام مرگ بود  ،خمینی  ،جنایتکاران ۀ ری و اجرایی کردن فرمان سر سلسلس



ای که  شخص حمید نوری )در طی جلسات عدیدهها و وکالی مشاور با همه استراتژی انکار  دادستان 
خمینی ازخود    ۀیا وجیزه نگاشته شد   نامه و   به انکار این فتوا یا نوری همواره    ،د نداشتبا او  در دادگاه  

داد ومقاومت کرد اکنش منفی  و آنرا جعلی و منتس  نشان  به منتظری دانست و  انجام آرام آرام  سر  (ب 
  ۀبشکند و شان   نوری را  و توانست سکوت حمید   هم چیده شد دادگاه استکهلم کنارپازل جنایات نوری در

 مالند! به خاک   او را
اش اده که خانو۱۴۰۱اسفند ۷۱  برابر   ۲۰۲۲  مارس  ۸  شنبه   مورخ   دادگاه   ۀجلس  ( ۱۷)  هفتاد و یکمین در
فتوای خمینی تنها  روشن گردید که    ،اساس مدارکی که در این دادگاه ارائه شد بر  .داشت   حضور  نیز

را خطا این حکم  خمینی  بلکه  نبوده  اوین  و  کرج  گوهردشت  زندان  دو  به  قضات  مربوط  تمام  به  ب 
 .کشور نوشته است سراسر 

ب  در دادگاه  ک  ااین  وکیل جسور و  مشارکت  لوئیس  از  گر؛مداخله نت    رئیس   ،ابراهیم رئیسی  صدایی 
ای با اشاره به  منتشر شد که او در مصاحبه   هیئت منتخب خمینی  ،و قاضی مرگ ایرانفعلی  جمهوری  
  -  که او آنها را منافقین نامید   -وث وجود مجاهدین  کند: »امام کشور را از ل اذعان می   ۶۰ۀ  وقایع ده
 « .پاک کرد 

و گذشته  با  متناقض  دراظهارنظری  نوری  انکاراس حمید  درپیشین  تتراتژی  آدم    ۀبارخود  امام  فتوای 
گفت   ، کشان هاشمی    نظر   اظهار   اگر»  : خمینی  محمود  و  رئیسی  ابراهیم  مانند  ایران  مقامات 

 . «کنداو نیز آن را تائید می  ،یانگر اصالت این فتوا استب ، رئیس پیشین قوه قضائیه  ،شاهرودی
اظهار  مورد  در  دربار  نوری  رئیسی  کرد:    ۀ نظر  تصریح  خلق  مجاهدین  جمهور  »رئیس زندانیان 

 « .کنمهای ایشان را تایید میمحبوب ایران چون در این مورد اظهارنظر کردند من حرف 
 

كسانى كه در  ... : »از پیش اعالم داشته بود  ،امام مرگ ،خمینیدرآن فتوا یا نامه یا فرمان و یا وجیزه 
كنند محارب و محكوم به اعدام زندانهاى سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و مى 

افاضاته  االسالم نیرى دامت  باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با راى اكثریت آقایان حجه مى 
دادستان تهران( و نماینده اى از وزارت اطالعات مىباشد، اگر   ( )قاضى شرع( و جناب آقاى اشراقى 

چه احتیاط در اجماع است،   و همین طور در زندانهاى مراكز استان كشور راى اكثریت آقایان قاضى 
شرع،  دادستان انقالب و یا دادیار و نماینده وزارت اطالعات الزم االتباع مى باشد،  رحم بر محاربین  
نظام اسالمى است،    تردیدناپذیر  از اصول  برابر دشمنان خدا  در  سادهاندیشى است،   قاطعیت اسالم 
امیدوارم با خشم و كینه انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم رضایت خداوندمتعال را جلب نمائید،  
آقایانى كه تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و تردیدنكنند و سعى كنند (اشداءعلى  
  .الكفار( باشند. تردید در مسائل قضائى اسالم انقالبی نادیده  گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى باشد

 .والسالم
 هللا الموسوى الخمینى  روح 

در بیان ادله    ها و وکالی مشاور دادستان   ،پیاپی  ۀ طی سه جلس  ، جلسه  ۸۸پس از برگزاری  سرانجام  
کشتار آشکاری که    چنین  در برابر   ،مید نوریبرای جانی مرگ آفرین ح  ،همهمصدا با    ،اثباتی خود 

  ، سوئد   نفی اعدام در  شعار   برابر   دادگاه در  در  خاورانی حاضرهای  خانواده  شاهدان و  تمامی شاکیان و 
از دادگاه تقاضا    -است  به مفهوم حبس ابد    قوانین جاری وساری سوئد   که در  -مجازات    تقاضای اشد 

   نمودند. 

تر از این باشد که دادستانی سوئد بعد از برگزاری بیش از هشتاد و  ه کنند توانست خوشحالخبری نمی 
جلسه  موجود هشت  شواهد  به  توجه  با  و  دادگاه  در    ، ی  گوهردشت  زندان  دادیار  نوری  حمید  برای 

دستی در جنایت جنگی که همانا کشتار هزاران زندانی سیاسی بدون دادگاه و  به دلیل هم   ، ۶۷تابستان  
فضای درون و    درو    ،کند )برابر با حبس ابد(  درخواست اشد مجازات    ،ده است صورت مخفیانه بوبه 



شادی آفرین    ،های دادخواهدر درون خانواده   ،های اطراف دادگاهرون و کریدورهای دادگاه و خیابان ب
   شد.

ها و بازماندگان  به تمامی خانوادهبه یکدیگرو    ،همه حاضرین جای مادران خاوران را خالی می دیدند 
می اغد  تبریک  خونین  تابستان  آن  دادخواه  و  امیدوار  فرستادند دار  که و  نمودند  هیئت  قاضی    می  و 

نهایی   ارائه رای  در  دادگاه  دادستانی هم منصفه  جانیان  با  از  یکی  برای  ابد  بشود و حکم حبس  رأی 
ی  حکومت از  و این محکومیت قدمی استوار به سوی دادخواهی جنایات    ،جمهوری اسالمی صادر شود 
   جنایات پ رشماری را اعمال نموده است!    ،سال چهار باشد که در تمام این چهل و 

مرداد    ۱۹برابر    ۲۰۲۱ماه )از روز سه شنبه دهم اگوست    ۹حدود  : من که  الزم است یادآور گردم 
دادگاه    ۀ روزانکاوشگر  و  پیگیر (  ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۴برابر۲۰۲۲مه  ۴شنبه  چهارتا به امروز  ۱۴۰۰

بینم که  ۀ آنچه در دادگاه حمید نوری می ترسیم نمای   در   برآنم   ، اماین دادرسی    ناظر و  هلم  نوری در استک
نوری  خود   بیمانندیحمید  کشی  کباده  رفیقی    ، با  به  می رو  به  که  جالدان  این  را  ما  رفقای  گوید 

که از  ست  ایلحظه   ،در و مادرت است«: »جالد پدارد می بلند فریاد بر  ،ا وقاحتی بیمانند ب دارکشیدند.  
سوزاند ولی باید دندان رو جگر  ۀ هیجای عین و ذهنم را می خشم هم  ۀخیزد و شعلام نعره برمی درون 

در این    . ای که بی عدالتی فاحش است آنهم درست در لحظه   ،اه رها نگردد کار دادگ  ۀ گذاشت تا شیراز
هی  دارملحظه  می  تاکید  و  جز  ،چ  پاسخی  ندارهیچ  گزنده  دشنام  بر  ، مچند  باز  باید  ولی  که  دائما  آنم 

  ، دریده نبود   نوری  حمید عین    یا و    باز نماند   فرود نیاورد تا دادگستری از کار  و سر   ود وهماره انسان ب 
   ست بزرگ و ست رگ! ایچرا که آدمیت وظیفه  ،دن پیشه کرد بلکه انسان بودن و انسان مان

. اینجا  گردد فتاده تعریف نمی   رده و کف بردهانهای گره ک همه جا با مشت   ،ما  ۀتالطم مبارزمسیر پ ر 
 کند...  ای را طلب می یابد و خویشتن داری ویژه منش آدمیت ضرورت می از  شجاعتی خاص و لبریز 

جاده هموار    ،ها و دهلیزهای پیچ در پیچ خود را دارد شریان   ،تب و تاب مبارزهرپمسیر   باید دریابیم که 
ب  له بلکه نگارین وص  ،نیست  م ردی و  نیابی  چنانچه درست در      ،کشد می   رخهای فردای ناروشنی را 

ما است که با گام های استوار و    ۀ . وظیفاش را بر توعیان نخواهد داشت نیمرخ  ،تابش بویناک زندگی
وفادار به تالل وی دل وجان بر پیمان خویش در حق وفاداری به حرمت زندگی برابر قدم برداریم و  

 استوار بایستیم و نلغزیم! 

   

های  گی و همپالدادگاه نوری در سویه داوری آنچه این روزها درایران توسط حسین هللا کرم    منظر گاه 
سفارت سوئد در    ای و ابراهیم رئیسی در برابرد کردن عکس قاسم سلیمانی و خامنهبا بلناو  حزب الهی
  ۀ ونازدان حمیدنوری  ۀزاد آقا  های دادگاه نوری در سیمای مجید نوری گذرد با آنچه در کریدورتهران می 

دست به    ،یک قاب در  ایدادگاه سوئد با بلند کردن عکس قاسم سلیمانی و خامنه   اوعطیه خانم در برابر
گردد  می  سوی   ،دست  سوی   ۀیک  و  دادگاه  این  کردن  مخدوش  برای  وسیع  ۀرابطه  و  جنبش    عظیم 
   . دادخواهی است 



نیست و قائم به ذات اش  حزب و سازمان و گروه خاصی    ،قائم به فرد ،  جنبش دادخواهی   م: آن بر  نم
  !حمل شده تا به اینجا رسیده است سیاسی دادخواه و خانواده آنان  بر شانه های تک تک فعالین  است و 
می اساس   تعریف  حقیقت  بربنیاد  است!   گردد.دادخواهی  همین  با  دادخواهی  شدن  صدا    ، مادران  هم 
همه   ،پدران فرزندان  و  ایرانیان  همسران  درخاوران جانفشان  ی  ایرانخفته  ناِم    ،های  زدن  گره  بدون 

ی نشست قاضی  اش در جریان مضحکهی اروپا که نماینده مبارزان با وام خواهی حقوق بشری اتحادیه 
مهمان این جانی و  با نشان حقوق بشری    ،اجرایی کشورمان ایران  ۀمرگ "ابراهیم رئیسی" برتخت قو

 اند.حاکمیت جنایتکار بوده 
ما بدون کمترین لغزشیب اشد  جادۀ پرپیچ و خم سنگالخ را در می   اری  امروز درخواست  نوردیم و 

یک پیروزی    ، جنایتکار  برای حمید نوری  ،از داجنب دادستان ها و وکالی شاکیان و شاهدانمجازات  
است  ما  پیشروی  آنچه  همگامی  برای  است.  ایران  مردمان  دادخواهی  جنبش  تمامیت  برای    ،بزرگ 

   به وسعت ایران باشیم! ،ان رنج کشیده و دادخواهمردم ۀپژواک صدای دادخواهی هم
 

 منبع:  

   ۱۴۰۰بهمن   ،روابط ایران وسوئد دسیسه منافقین قرار نگیرد  -خبرگزاری صدا و سیما  (۱
https://www.iribnews.ir/fa/news/3365812 

امورخارجه(  ۲ وزارت  در احضار  ،سایت  امورخارجهسفیرسوئد  وزارت  به    ۱۴اردیبهشت  ،  تهران 

   (۱۴۰۱بهشت اردي
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/678686 

 

 ۲۰۲۲ آوریل  ۲۸  ،خبر فوری ، سایت استکهلمیان (۳

http://stockholmian.com/news/persiska/2022/290_.htm 

اردیبهشت  ۱۴، لی« تا پايان ارديبهشت اجرای حکم »احمدرضا جال ، سایت خبرگزاری ایسنا (۴
۱۴۰۱)   

https://www.isna.ir/news/1401021408849 

نمی  دو متهم ترور به ایران بازگشتند؛ سوئد یک حمید نوری دیگر  ،( سايت پیک ايران۵
 خواست، اسفند ۱۴۰۰

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=243710  

 افشای هويت زوج تروريست ايرانی در سوئد  ،ملی ايرانیان سايت خبرگزاری رسمی کنگره -( ۶

fa/politics/8610/-https://iraniancongress.news/ / 

 ======================== 

لینک يادداشت هايم ازدادگاه حمید نوری )عباسی( واظهارات شاهدان و شاکیان دادگاه چه  

 وآلبانی ا و کاناداحضوری و چه از طريق ويدئو...برای دادگاه از استرالی 

https://drive.google.com/drive/folders/1l_-DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing 

 

https://mfa.gov.ir/portal/newsview/678686

